
 

Lidmaatschappen Dé Nederlandse Debatclub in Amsterdam 

Geldig vanaf 1 juli 2017 

 

Dé Nederlandse Debatclub – Postbus 9706 – 1006 GE  AMSTERDAM 

www.DeNederlandseDebatclub.nl  

 

Dé Nederlandse Debatclub in Amsterdam kent vier lidmaatschappen ten aanzien van deelname 

aan de clubavonden op onze vaste trainingslocatie in Amsterdam. 

 

Basic  
Lidmaatschap 
(Strippenkaart) 

 

 

Brave 
Lidmaatschap 
(Strippenkaart) 

 

Best 
Lidmaatschap 
(Strippenkaart) 

 

Totally 
Unlimited 

Lidmaatschap 

 
125,-- 

 

 
225,-- 

 
325,-- 

 
350,-- 

 
Geldigheidsduur: 
12 maanden 

 
Geldigheidsduur: 
18 maanden 

 
Geldigheidsduur: 
24 maanden 

 

 
Geldigheidsduur: 
12 maanden 

 
5 trainingen 

 

 
10 trainingen 

 
15 trainingen 

 
24 trainingen 

 

 
deelname aan 
Special Events is 
gelijkgesteld aan 

deelname training 
 

 
gratis deelname 
aan Special Events 

zoals Pitchmasters en 

Club Challenge 
 

 
gratis deelname 
aan Special Events 

zoals Pitchmasters en 

Club Challenge 

 
gratis deelname 
aan Special Events 

zoals Pitchmasters en 

Club Challenge 

 
 

  
20% korting op 

groepsworkshop voor 
jouw organisatie, 

bedrijf of netwerk (*) 
 

 
30% korting op 

groepsworkshop voor 
jouw organisatie, 

bedrijf of netwerk (*) 

 

(*) Met uitzondering van de startersworkshop van Dé Nederlandse Debatclub. 

 

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW. Voor ondernemers is het BTW-tarief verrekenbaar en is een 

lidmaatschap van Dé Nederlandse Debatclub fiscaal aftrekbaar. 



 

Welk lidmaatschap past het beste bij jou? 

 

Basic  
Lidmaatschap 
(Strippenkaart) 

 

 

Brave 
Lidmaatschap 
(Strippenkaart) 

 

Best 
Lidmaatschap 
(Strippenkaart) 

 

Totally 
Unlimited 

Lidmaatschap 

 
Voor die 

belangstellenden die 
niet zo veel tijd 

hebben maar toch af 
en toe een clubavond 

willen meemaken 
omdat er op dat 

moment tijd is voor 
ad hoc inspiratie. 

 

 
 
 

 
Voor die 

belangstellenden die 
niet zo veel tijd 

hebben maar zich er 
bewust van zijn dat 

het regelmatig volgen 
van een training – met 

alle daarbij 
behorende inspiratie 
– een boost is voor de 

eigen vaardigheden. 
 

Bovendien kun je met 
dit lidmaatschap het 

ook eens ‘voor het 
echie’ proberen 
tijdens onze 

‘wedstrijdevents’ die 
we twee keer per jaar 

organiseren. 
 

Deze events zijn 
alleen voor leden. 

  

 
Voor die 

belangstellenden die 
bereid zijn om 
regelmatig een 

training of clubavond 

bij te wonen en daar 
ook tijd voor willen 

vrijmaken. 
 

Niet alleen omdat het 

een boost is voor het 
ontwikkelen van de 
eigen vaardigheden 
en omdat het ‘maken 

van meters’ een must 
is om te kunnen 

groeien en bloeien. 
 

Bovendien durf je de 

uitdaging aan om 
twee keer per jaar in 
‘wedstrijdverband’ te 
ervaren of al het 

geleerde van de 
trainingen zich 
uitbetaalt. 

 
 

 
Voor die 

belangstellenden die 
geen interesse 
hebben in een 

strippenkaart (zoals 

Basic, Brave of Best) 
maar eigenlijk 

onbeperkt aan alle 
debatvormen en 
trainingen willen 

meedoen. 
 

Deze 
debatliefhebbers 

willen de 
mogelijkheid hebben 
om in principe op elke 
avond aanwezig te 

kunnen zijn. 

 
Zij gaan uit van het 
credo: ‘Veel oefening 

baart kunst’. 

 
Uiteraard staan ze 
ook open voor de 
twee events die we 

jaarlijks organiseren 
waarbij we in 
‘toernooivorm’ 

verbaal de strijd met 
elkaar aangaan. 

 

Meest 

gekozen 

lidmaatschap 

in 2017 


